
שיח המוסר

על ידי כהניך הקדושים
להבת אש קטנה ניצתת בחשכה, תפקיד 
נשגב לה, מלא אורה. אבל אורו של הנר 
מאיר דיו, רק כאשר מוסיפים אנו תוך 
כדי הדלקתו מילי דהודאה. הנרות הללו 
תוקף,  במשנה  מאירים  מדליקין  שאנו 
כשאנו מצרפים להדלקתם הודיה והלל 

על נסיך ועל נפלאותיך.
הלשון,  הדומה של מטבע  הצליל  אולי 
'הנרות  נוסח  כי  התחושה  את  מעורר 
של  מקוצרת  בבואה  אלא  אינו  הללו' 
אומרים  שאנו  הניסים'  'על  נוסח 
בתפילה ובברכת המזון. אך עיון מחודש 

יגלה לנו כי פנים חדשות באו לכאן. 
בנוסח 'על הניסים' מוכתרים חשמונאי 
ובניו בשלשה כתרים: טהורים, צדיקים 
הללו'  'הנרות  נוסח  תורתך.  ועוסקי 
מאיר פן חדש, "על ידי כהניך הקדושים". 
הניצחון  נס  כי  לומר  מתבקש  כמעט 
היוונית  העל  מעצמת  מול  במלחמה 
הטהרה,  מעלת  זכות  תולדת  הוא 
השמן  פך  ונס  התורה.  ועסק  הצדקות 
התנוצץ בכוח קדושתם של כהני עליון. 
אך הטפחיים שנותרו מכוסים, מושכים 
את הלב להעמיק עוד. ועוד דקדוק אחד 
צפון כאן, בלשון הרמב"ם ריש פ"ג מהל' 
בתואר  חשמונאי  בני  מוכתרים  חנוכה 
"הכהנים הגדולים", וכן הוא בנוסח על 
כהן  יוחנן  בן  מתתיהו  "בימי  הניסים, 
דוקא  חנוכה  נס  חתום  מדוע  גדול", 

בחותמו של כהן גדול.  
על פתח הדברים מאיר נר מצוה לרבנו 
המהר"ל, זה לשון הברייתא )שבת כא:(: 
כל  טמאו  להיכל  יוונים  "שכשנכנסו 
היונים  של  כוחם  שבהיכל",  השמנים 
ולטמאו,  ההיכל  כוח  על  להתגבר  הוא 
אבל בתוך ההיכל טמון כוח של קדושה 
הקדשים,  קודש  כוח  נעלמת,  פנימית 
ובו קדושת כהן גדול בה אין תפיסת יד 

לטומאת יון.  
יין  ישתה  שלא  גדול  כהן  נצטוה  "לכך 
את  משמר  שהוא  העבודה,  בשעת 
התורה ומשמר את העבודה ואת הדעת, 
שנאמר תורת אמת היתה בפיהו ועולה 
לא נמצא בשפתיו, ואומר כי שפתי כהן 
ישמרו דעת" )תנחומא שמיני(. שלושה 
תפקידים אלו של הכהן הגדול אבות הם 
לשלשת מעלות החשמונאים, טהורים, 

צדיקים, עוסקי תורתך.
לבטל  המסתערת  יון  טומאת  מול 
ישראל  בתולת  ותום  קודש  ברית  אות 
מתעלה טוהר כהן גדול, "דעת זה סדר 
פי"א  הרמב"ם  בדברי  ועי'  טהרות", 
מהל' מקוואות רמז לטהרת המקווה – 
טבילה במימי הדעת. מול רשעת היונים 
ניצב  ישראל,  אמונת  לערער  המנסים 
כהן צדק, "מתהלך בתומו צדיק", כהניך 
כהונה  בבגדי  לעבודה   – צדק  ילבשו 
המכפרים, אוהבי שלום ומשימים שלום 
ועת  שבשמים.  לאביהם  ישראל  בין 
בזדון  שוצפים  הזידונים,  המים  ישטפו 
יתייצבו  וחכמיה,  ישראל  תורת  על  לב 
יבקשו  תורה  תורתך,  עוסקי  למולם 
מפיהם. והיא עיקר מעלת עבודת פנים 
היא  "יקרה  מצינו:  שכן  גדול.  כהן  של 
מפנינים – מכה"ג שנכנס לפני ולפנים".
אלו  תפקידים  שלושה  מלבד  אך 
לפרוכת,  מבית  כוחם  סוד  שיונקים 
לו  אחד  תפקיד  עוד  ולפנים,  לפני 
זו  אין  המנורה.  והטבת  הדלקת  לכהן, 
עבודת פנים, "עדות היא לכל באי עולם 
יום  בכל  בישראל".  שרויה  ששכינה 
ולהדליק  להיטיב  הכהן  על  מוטל  ויום 
בנס,  הדולק  המערבי  מנר  הנרות  את 
ושוב לכבות את הנר המופלא, ולהדליק 
עד  שכינה  גילוי  של  אורו  את  מחדש 
הוא  זה  מאליה.  עולה  שלהבת  שתהא 
הקדושים"  "כהניך  של  מעלתם  סוד 
הוא  לאלהיו,  תמיד  הדבק  "הקדוש   –
וכמזבח,  כמקדש,  כמשכן,  נחשב  עצמו 
שהיתה  כמו  עליהם  שורה  השכינה  כי 

שורה במקדש" )מסלת ישרים פכ"ו(. 
מתוכנו  נאסוף  הזה,  בזמן  ההם  כימים 
כוחות עלומים של עבודת פנים, ונציב 
קודש,  אש  להבת  בתינו  פתח  על 
ארץ  המכסה  החושך  את  המאירה 
בעדות וידיעה ששכינה שרויה בישראל. 

דבר המערכת

מורנו המרא דאתרא   
הגאון רבי יעקב תופיק אביעזרי שליט"א
]מתוך ועד לאברכים - חנוכה תשע"ב[

זכות קיום המצוות בשלימות

והלל  הנרות  הדלקת  חנוכה,  בחג  מצוות  שתי  לנו  יש 
והודאה. ויש לשאול על מה אנחנו מהללים ומודים, על 
לעקור  שרצו  והמתייוונים  היוונים  מידי  שלנו  הגאולה 
תורה מישראל, או על הזכות להדליק נרות שלא נמנעה 

מאיתנו.
מסירת  על  רק  מודים  שאנו  מבארים  שיש  שמעתי 
על  אך  וכו',  טהורים  ביד  וטמאים  צדיקים  ביד  רשעים 
נס הנרות אנו לא מודים בכלל, כי זה נס שהקב"ה עשה 
את  להדליק  שציוונו  מצוותו  שתתקיים  בשביל  כביכול 
המנורה, וזהו לא כנס ההצלה של עם ישראל שיש להם 
הנאה ממשית בכך שהם ניצולו במלחמה מיד המבקשים 
לכלותם, ולכן לכאורה אין סיבה להודות על נס מציאת 

פך השמן.
על  הגזירה  כל  הלא  יותר,  להתבונן  צריך  באמת  אבל 
על  ולא  הרוחניות  על  היתה  היוונים  בימי  ישראל  עם 
הגשמיות, שרצו למנוע מהם את קיום המצוות וא"כ כל 
ההודאה על נס ההצלה היא הודאה על הזכות להישאר 
היוונים  אז  מתייוונים,  היינו  ח"ו  אם  שהרי  בטהרתנו. 
היו  ואדרבה,  ידיים.  בשתי  אותנו בשמחה,  היו מקבלים 
ולקדם  לפתח  היהודים  של  ובחכמה  בשכל  משתמשים 
את תרבות יוון ]כמו שבימינו מחזרים אחר בני הישיבות 
בשכלם  להשתמש  בכדי  הלימודים,  מספסלי  להוציאם 
המעולה לקדם טכנולוגיות וכדו'[, וא"כ וודאי כל הגזירה 
היתה על קיום המצוות, ואם הזכות לקיים את המצוות זו 
לא הנאה שלנו אלא כביכול של הקב"ה שנעשה רצונו, אז 
על מה אנו בכלל מודים? וא"כ מה ההבדל בין הרוחניות 
שאר  את  לקיים  האפשרות  לבין  הנרות,  הדלקת  של 

המצוות, שניהם רוח ולא גוף וגשם? 
לכן נראה שיש כאן שני חלקי הודאה. החלק הראשון הוא 
על המסירה של:"ִגּבֹוִרים ְבַּיד ַחָלִּשׁים, ְוַרִבּים ְבַּיד ְמַעִטּים, 
ְבַּיד  ְוֵזִדים  ַצִדּיִקים,  ְבַּיד  ּוְרָשִׁעים  ְטהֹוִרים,  ְבַּיד  ּוְטֵמִאים 
וודאי מראה את כוחו של הקב"ה,  עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך", שזה 
המנהל  שהוא  שמוכח  העולם  לבורא  גדול  כבוד  ועושה 
וכוח הקדושה הוא המכריע, ולא כוחם של  את העולם, 
של  הנס  על  הוא  השני  והחלק  והטמאים,  הטיפשים 

הדלקת הנרות.
ולכאורה קשה, מה נוגע אלינו הנס של הדלקת הנרות, מה 
שהיה היה?! פעם אחת היה נס. עם ישראל זכו להדליק 
את המנורה על אף ההפרעות, הקב"ה סייע להם באופן 
ניסי שהתרבה השמן, ויכלו להדליק בכל יום את המנורה, 

ומה זה שייך אלינו עתה?
והנה, חובה גדולה לזכור את המציאות הברורה – שגם 
כדאי מאוד לבדוק את זה ולהיווכח בנכונות הדברים – 
שמה שאמרו חז"ל "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין 
אותו", זה למעלה מהטבע ממש! ובכל פעם שאדם רוצה 
ללכת בדרך טובה לעשות רצון ה' – הוא יקבל עזרה ניסית 
למלא את רצונו. אם אדם מוסר נפשו על מצווה, הקב"ה 
מזמן לו את האפשרות לקיים אותה למעלה מהטבע. ומי 
שיש לו עיניים לראות, יראה בעצמו כמה וכמה פעמים זה 
קורה לו שהוא לא מאמין מאין יבוא עזרי, פתאום הקב"ה 
עוזר לו לקיים את הדקדוקים והדברים שקיבל על עצמו 
לעשות, והוא לא צריך לעזוב את מעלתו העליונה שסיגל 
לעצמו, ויש על זה המון סיפורים ברורים ביותר שכך היא 

הנהגתו של הבורא יתברך. 

כל אדם שיעקוב אחרי עצמו יראה איך שחסדי ה' ניתנים 
פעמים  יש  מהשכל.  למעלה  נפלאה  בצורה  לחסידיו 
לו  נותן  הטבע.  נגד   - ללכת  כוח  לאדם  נותן  שהקב"ה 
אפשרות להיות ער בלילה - נגד הטבע. נותן לו כסף - נגד 

הטבע.
יצחק  רבי  "אמר  ב(:  ט,  בתרא  )בבא  בגמרא  מפורש  וכן 
מאי דכתיב )משלי כא, כא( 'רודף צדקה וחסד ימצא חיים 
צדקה וכבוד', משום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא לומר 
לו  ממציא  הוא  ברוך  הקדוש  צדקה  אחר  הרודף  כל  לך 
מעות ועושה בהן צדקה. רב נחמן בר יצחק אמר הקדוש 
להן  לעשות  המהוגנים  אדם  בני  לו  ממציא  הוא  ברוך 
צדקה". וכל זה הנהגה למעלה מהטבע והשכל, וכן הדבר 
בכל העניינים, כל מי שזהיר בענין מסויים, הקב"ה מקיים 
בו 'רגלי חסידיו ישמור', פלא פלאים, לא יאומן כי יסופר!

וזה קצת מהדוגמאות. אבל כל אחד יראה בדידיה, שאם 
אותו,  שומר  הקב"ה  מסוים  בכיוון  ללכת  רוצה  הוא 
והסייגים  לו את האפשרות לשמור על הגדרים  וממציא 

שלו.
כשעם ישראל באו להדליק את הנרות, ניסו לעשות את 
המהודר שבמהודר שבמהודר נגד השכל ונגד הכל, ואפי' 
נגד ההלכה. ולא היו מוכנים אפי' להשתמש בשמן שהוא 
טהור מדאורייתא וטמא רק מדרבנן, ורצו להדליק בשמן 
טהור לגמרי, אפי' מדרבנן. ואפי' לעשות כל מיני פתרונות 
שהנרות יידלקו במשך כמה ימים בלי לבזבז שמן – לא היו 
ולהדליק אותו בצורה  רצו להשתמש בשמן  רק  מוכנים. 
גלוי  יעזור. ואכן הקב"ה עשה להם נס  הרגילה, והקב"ה 
בריבוי השמן, כדי שיקיימו את הדקדוקי סופרים שקיבלו 

על עצמם.
)שיר  "מאי  א(  לה,  זרה  )עבודה  חכמים  שאמרו  וזהו 
דימי  כי אתא רב  דודיך מיין'?  'כי טובים  ב(  א,  השירים 
עריבים  רבש"ע  הקב"ה  לפני  ישראל  כנסת  אמרה  אמר 
עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה", ופירש"י: שדברי 
סופרים חביבים מעיקרה של תורה. ונראה שזה שייך לנר 
חנוכה, שבנס חנוכה ראינו שלא רק תורה שבכתב חשובה 
לפני הקב"ה, ולא רק תורה שבע"פ, אלא אפי' קיום דברי 
סופרים חביב מאוד לפני הקב"ה, עד שבשביל זה הפך את 

המציאות וריבה את השמן באופן ניסי.
אפשרות  לנו  שנותן  על  להקב"ה  להודות  החובה  וזה 

לקיים את התורה בשלימות למעלה מהטבע. 
וכן בענין ההלל וההודאה: ידוע הדבר שמי שמודה לשני 
מרגיש  אליו,  קשר  מרגיש  הוא  אז  ליבו,  מתוך  באמת 
התחברות, ומרגיש זיקה עצומה מתוך אהבה גדולה - אם 

הוא מודה על איזה טובה שנעשית לו. 
וכל שכן שכך הוא במי שזוכה באמת להודות לה', בהודאה 
ב'על  המילים  את  אומר  סתם  לא  הלב,  מתוך  אמיתית 
הניסים' וב'הלל' כמילים של תפילה שתיקנו אנשי כנסת 
פנימית,  הודאה  חיות,  מתוך  אותם  אומר  אלא  הגדולה, 
והתחברות למילים כהוויתן, אז הוא מקבל דביקות בה' 

יתברך בצורה נפלאה ביותר. 
הניסים,  על  לה'  להודות  מתכוון  הוא  רק  אם  כן,  ועל 
הנפלאות ועל התשועות שהצילנו מידי היוונים – זה כבר 
הרגשה נפלאה. אבל אם האדם זוכה לדרגה היותר גבוהה, 
להודות לה' על הניסים של עניני התחסדות שהקב"ה נתן 
לנו לעשות, וזיכנו לשמור את דברי הסופרים – זו מעלה 
בצורה  יתברך  בה'  דביקות  והרגשת  גבוהה,  יותר  הרבה 

נעלית הרבה יותר.
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שיח ההלכה
הרב אשר אייזנבך שליט"א

ביאור החשש ביש לו ב' פתחים 
ומדליק רק בא' מהם

איתא בשבת )כג.( "אמר רב הונא חצר שיש לה ב' 
משום  התם  ומסקינן  נרות",  שתי  צריכה  פתחים 
לא  פיתחא  דבהאי  היכא  דכי  שיאמרו  חשדא, 
תימרא  ומנא  אדליק,  לא  נמי  פיתחא  בהך  אדליק, 
דחיישינן לחשד, דתניא אמר רבי שמעון בשביל ד' 
וכו',  שדהו  בסוף  פאה  להניח  תורה  אמרה  דברים 
ומפני החשד שלא יהיו עוברין ושבין אומרים תבא 

מארה לאדם שלא הניח פאה בשדהו.
משום  היינו  מחשדא  החשש  בפשטות  והנה 
הוכיחה  מדוע  קשה  א"כ  אך  לעבריין,  דיחשבוהו 
כב(:  )לב,  בבמדבר  מהכתוב  ולא  מפאה  זאת  הגמ' 
בשקלים  וכמתני'  ומישראל",  מה'  נקיים  "והייתם 
)ח:( דאין התורם נכנס בפרגוד חפות מהכתוב הנ"ל, 
צריך  שהוא  כדרך  הבריות  ידי  לצאת  צריך  שאדם 

לצאת ידי המקום.
ועוד צריך ביאור מדוע בפאה אמרינן דהחשש הוא 
שיאמרו "תבא מארה לאדם שאינו מניח פאה", ולא 
עצם זה שיראו שאינו מקיים מצוות פאה והרי הוא 

עבריין, וכמו שנראה לכאו' החשש בנרות חנוכה.
וכן מצאנו כעין זה בגיטין )ס:( שהמשנה מונה את 
הוא  מהם  וא'  שלום,  דרכי  מפני  שעושים  הדברים 
דהיינו משום  הגמ'  ומסיקה  ישן",  בבית  "שמערבין 
חשדא, ופירש"י דהואיל והורגל העירוב בתוך אותו 
הבית אם באת לשנות את מקומו, הנכנסין לאותו 
בני  את  יחשדו  העירוב,  את  שם  יראו  ולא  הבית 
החצר שמטלטלין בלא עירוב. והוסיף התורי"ד שם 
שעי"ז אתי לאנצויי, והדברים טעונים ביאור, דאם 
יש חשדא הרי זה לבד די בכדי שנעשה העירוב בבית 
הישן, ומה ראה התנא להביא זאת בין הדברים שהם 

מפני דרכי שלום.
את  פתחים  ב'  לענין  הגמ'  הביאה  דלא  הא  והנה 
החכם  בזה  עמד  כבר  נקיים",  "והייתם  של  הכתוב 
הגרי"ב  ובנימוקי  שתי',  מה  עיי"ש  צא(  )סימן  צבי 
)שבת כג.( מחדש דדינא ד"והייתם נקיים" לא נאמר 
עצמו  מביא  שמחמתו  מעשה  שעושה  במקום  רק 
מתעורר  שהחשד  דכיון  בשקלים,  וכמו  חשד,  לידי 
ברכות  בריש  וכן  לנקיות,  חיישינן  ועשה  בקום 
בנכנס לחורבה שעושה דבר שמביא לידי חשדא, הוי 

משום והייתם נקיים, אבל בב' פתחים שלא מדליק 
בא' מהם, החשד נובע מזה שלא הדליק בו, ולכך אין 
בו משום והייתם נקיים, ולכן הוצרכה הגמ' להוכיח 
נובע מזה שלא מניח  זאת מפאה, שגם שם החשד 

פאה בסוף הקצירה.
לא  דבפאה  הא  נמי  ליישב  דיש  נראה  דבריו  וע"פ 
נמי  הוסיפה  אלא  בלבד,  דחשד  טעם  הגמ'  נקטה 
מארה, דבאופן שהחשד הוא לא ע"י מעשה, אפשר 
אין החשש מעצם  הלימוד מפאה,  לומר שגם אחר 
הנגרמת  לתוצאה  אלא  לעבריין,  שיחשדוהו  החשד 
בדבר  רק  שייך  דמארה  דטעמא  עוד  ונראה  ממנו. 
חובתו  מקיים  כשאינו  לקללו  שיבא  לחברו  הנוגע 
בהדלקת  דה"ה  לומר  ואפשר  בפאה,  וכמו  כלפיו 
ועי"ז  יראוהו  שאנשים  שמיועדת  חנוכה  נרות 
קיים  לא  אם  מארה,  נמי  בה  שייך  הנס,  יתפרסם 
מצוות חכמים, שהרי הגמ' הוכיחה חשד זה מפאה, 
מעשה,  ע"י  בא  לא  שהחשד  כיון  עירוב  לענין  וכן 
שהרי אין החשד נובע מהמעשה של הנחת העירוב 
בבית החדש, אלא מהא דלא הניחוהו בבית הישן, 
וזה חשיב שב ואל תעשה, להכי לא מיתסר מטעם 
חשדא גרידא, אלא מפני שעי"ז אתי לאינצויי, ולכך 

הביאום בין הדברים שהם מפני דרכי שלום.
ויוצא לפי"ז שבאופן שהחשדא בא שלא ע"י מעשה 
כלל,  ליה  חיישינן  לא  לאחרים,  נוגעת  אינה  וכן 
והייתם  משום  בו  אין  מעשה  ע"י  לא  שזה  דכיון 
משום  בו  אין  לאחרים  נוגעת  דאינה  וכיון  נקיים, 

חשדא ותוצאותיה.
שאינו  פתח  לו  שיש  באופן  מזוזה,  לענין  ונפק"מ 
אך  דע"ד(,  בו  שאין  )כגון  במזוזה  הדין  מן  מחויב 
לחושדו,  מקום  שיש  דאף  שמחויב,  נראה  מבחוץ 
לית ביה דינא דחשד, כיון שהוא בשב ואל תעשה, 
היתה  שכבר  באופן  אך  לאחרים,  נוגעת  אינה  וכן 
בקום  שהוא  כיון  בדיקה,  לצורך  והורידוה  מזוזה 
מצד  אחרת  מזוזה  תיכף  להניח  יתחייב  ועשה, 
והייתם נקיים, אולם אפשר שסגי בזה שמשאיר את 
הבית של המזוזה דשוב לא יחשדוהו, )וכמו שנביא 
הנר  את  ישאיר  לה  זקוק  שאין  שאף  בכבתה  להלן 

במקום(.
ועפי"ז נראה ליישב את תמיהת הב"י )תרע"א( וז"ל; 
להדליק  דצריך  פתחים  ב'  לו  שיש  )חצר  שנא  מאי 
בשניהם כדי שלא יאמרו דכמו שלא הדליק בפתח 
מהא  השני(  בפתח  הדליק  לא  גם  מסתמא  זה 
לעבור  אסור  דברכות  ובתרא  קמא  בפרק  דאמרינן 
ולא  מתפללין,  שהצבור  בשעה  הכנסת  בית  אחורי 
אמרן אלא דלית ליה פתחא אחריתא אבל אית ליה 
פתחא אחריתא לית לן בה, דאמרי בפתחא אחריתא 

עייל, והכא נמי נימא דאף על גב דחזו דלא אדליק 
באידך  דאמרי  למחשדיה,  אתו  לא  פתחא  בחד 
פתחא אדליק עכ"ל, ועי"ש כמה תי' בזה, וכן בשאר 
פוסקים מה שיישבו בזה, ולהנ"ל ניחא שפיר דכיון 
ע"י  אלא  ועשה  בקום  החשד  אין  נוסף  פתח  דיש 
שלא נכנס בדלת זו, הרי שאין לחוש לעצם החשדא 
אלא א"כ תיווצר מזה בעיה נוספת, וכאן כיון דאין 
זה נוגע כלל לזולת, אלא בינו לבין קונו, אין מקום 
לאוסרו )ומ"מ באין פתח נוסף, כיון שעבר מהפתח 
היחיד ולא נכנס בו דומה טובא לקום ועשה, וכדכ' 

רש"י שם דנראה כמבריח עצמו מפתח ביהכ"נ(.
והנה השבות יעקב )ח"ג מח( כ' דאף דנקטינן בנרות 
חנוכה שכבתה אין זקוק לה, מ"מ ישאיר את מותר 
השמן מפני חשדא, וראיתי בהליכות שלמה שתמה 
עליו דלפי"ז ה"ה בנשרף כל הנר לפני שיעור הזמן 
לא  וזה  חשדא,  מפני  אחר  נר  שם  להביא  יצטרך 
שמן  בנשאר  דרק  לחלק  אפשר  ולהנ"ל  מיסתברא, 
חשדא  גורם  הרי  יקחנו  דאם  להשאירו,  מחויב 
של  דאורייתא  איסור  על  ועובר  ועשה,  בקום  ע"ע 
והייתם נקיים, משא"כ בנשרף הנר לפני הזמן כיון 
שהחשד נובע בשב ואל תעשה )שהנר נגמר ממילא(, 
לא חיישינן לעצם החשד אלא מפני התוצאות שלה, 
וכיון שמצדו קיים כבר המצווה כהלכתה לא נטריחו 
)תרע"ג  המ"ב  כ'  למעשה  אולם  חדש,  נר  להביא 
לחזור  להחמיר  דראוי  האחרונים  בשם  כז(  ס"ק 

ולהדליקה בכל ענין.
יש להבין אמאי כלל חיישינן  ובעצם הדין דחשדא 
להא והרי על החושד מוטל לדונו לכף זכות, וכבר 
האורחות  ע"פ  לבאר  ונראה  הפוסקים,  בזה  עמדו 
חיים להרא"ש )יום ד' נה( שכ' וז"ל: "אל תעשה דבר 
ולגלות  הטובות  להעלים  שדרכם  הבריות  שילעיגו 
ומנהגו של  הרעות". ואפשר לומר דכיון שזהו דרך 
עולם, על כן כשהתורה אמרה והייתם נקיים היינו 

נקי בעיני הבריות שרגילים לגלות הרעות.
דלא  לאו  בתורה  שמצאנו  כמו  לבאר  אפשר  ועוד 
ז(  )כב,  במשלי  הכתוב  ומאידך  כנושה,  לו  תהיה 
אומר: "ועבד לוה לאיש מלוה", ולכאו' אין הכתובים 
שנושים  כא'  שירגיש  מצפים  דמהלוה  מתיישבים, 
אותו, ומאידך למלוה אומרים שלא יהיה לו כנושה, 
יציק  שלא  למלוה  מצווה  שהתורה  הביאור  אלא 
ללוה, ומאידך אומרים ללוה שירגיש שהוא משועבד 
למלוה, וה"ה לענין חשדא אין לנחשד טענה שאסור 
מ"מ  זכות,  לכף  לדונו  צריכים  שהם  ואף  לחושדו, 

אי"ז נוגע אליו ולא נפטר מלהיות נקי כלפיהם.

הרב יעקב משה גלר שליט"א

בענין מקום הדלקת נר חנוכה

שבת כ"א ע"ב: תנו רבנן נר חנוכה מצוה להניחה על פתח 
ביתו מבחוץ, ופירשו תוס' דמיירי דאין לו חצר, אלא הבית 
עומד סמוך לרה"ר, אך באופן שיש לו חצר לפני ביתו צריך 

להניח בפתח החצר.
והביאו ב' ראיות לדבריהם א. מהא דאיתא לקמן כ"ג דחצר 
ומבואר  חשד,  משום  נרות  ב'  צריכה  פתחים  ב'  לה  שיש 
של  מהדין  ראיה  עוד  והביאו  החצר.  פתח  על  דמדליקים 
מבחוץ-  ז"ל  כתב  רש"י  אך  עי"ש.  פיות  שתי  לו  שיש  נר 
שבתיהם  בחצרו,  אלא  ברה"ר  ולא  ניסא,  פרסומי  משום 
היו פתוחים לחצר עכ"ל. הרי דמיירי גם באופן שיש חצר, 
שפירשו  כמו  ולא  בחצר  אשר  ביתו  בפתח  מדליק  ומ"מ 

תוס'.
הבית  בפתח  להדליק  דצריך  רש"י  בדעת  נראה  ובפשטות 
ברה"ר",  "ולא  שכתב  מה  וזה  החצר.  בפתח  ולא  דוקא, 
והכי מפורש בר"ן בחי' בדעת רש"י, וכך נראה מהרשב"א 
שהקשה לפירוש רש"י מדוע גמל שעבר ברה"ר עם פשתן 
ונשרף הפשתן מנר חנוכה פטור "לפי שהניח ברשות", והרי 
לדעת רש"י אין דין להניח בפתח החצר אלא בפתח הבית, 
ומבואר דס"ל דלדעת רש"י אין מניחים נ"ח בפתח הסמוך 
לרה"ר, אפילו אין לו חצר לפני הבית, ובכה"ג ידליק בחלון 
כדין הדר בעליה. וכ"מ בב"י סימן תרע"א וכן בפר"ח שם 
בדעת רש"י עי"ש )ועיין בריטב"א דפירש את רש"י באופן 

אחר(.
וכלפי ראיית התוס' מסוגיא דחשד, דמשמע שם דמדליקים 
וז"ל  באופן אחר,  ברש"י שם שביאר  יעויין  בפתח החצר, 
נרות  שתי  צריכה  לחצר  פתוחים  פתחים  ב'  לבית  שיש 
עכ"ל, כלומר שפירש דלבית היה ב' פתחים ולא לחצר, ופי' 
)וכלפי ראיית תוס' מדין נר שיש לו ב' פיות,  כן לשיטתו 

עי"ש ברש"י דלפי פירושו אין ראיה(.

ובביאור פלוגתת רש"י ותוס', יש לפרש דרש"י סבר דצריך 
יניחו  כולם  ואם  ובית,  בית  מכל  במסוים  ניסא  פרסומי 
בפתח החצר אין ניכר מי הדליק כל נר, אך תוס' למדו דכיון 
שכל בני הבתים עושים תשמישים בחצר, לחצר עצמה יש 
)ועוד  נר  כל  שייך  בית  לאיזה  ניכר  וא"צ שיהיה  בית,  דין 
פרסומי  יותר  התם  דאיכא  החצר,  בפתח  להדליק  דעדיף 

ניסא(.
ועוד יש לפרש, דרש"י סבר שהפרסום צריך להיות גם לבני 
)שו"ר שכ"כ  דוקא  להדליק בפתח הבית  צריך  וע"כ  ביתו, 
למדו  ותוס'  רש"י(,  דעת  בביאור  ה'  חפץ  בספרו  האוה"ח 
שהפרסום נתקן בעיקר לבני רה"ר, וע"כ סגי להניח בפתח 

החצר. 
כתוס'  פסקו  תרע"א  סי'  ושו"ע  בטור  הלכה:  ולענין 
שמדליקים בפתח החצר, ובערוך השולחן שם סעי' כ' תמה 
ראשונים  הרבה  ועוד  והר"ן  רש"י  דעת  את  הביאו  דלא 
והניח  דוקא,  הבית  בפתח  להדליק  שצריך  להו  דסבירא 
ראשונים  רוב  דמסתימת  דהחזו"א  משמיה  )ומטו  בצ"ע. 
דברי  את  דהביא  מהרמב"ם  הוכיח  וכן  כרש"י,  משמע 

הברייתא כפשוטם(.
ולענין מקום ההדלקה בזמנינו, ידועה מחלוקת האחרונים, 
דדעת החזו"א דאע"ג דבשו"ע פסק כתוס' דצריך להדליק 
לדברים  משמשות  החצרות  שאין  בזמנינו  החצר,  בפתח 
צנועים, ואין בהם היזק ראיה המבואר בריש ב"ב, לא חשיב 
כבית גם לענין נר חנוכה, כיון דאין לו דיורין שם, )וכעי"ז 
כתב החזו"א באו"ח סי' ס"ה ס"ק נ"ב, ובסי' צ' ס"ק כ"ג, 
לענין שיתופי מבואות, וכ"כ ביו"ד סי' קס"ח ס"ק ו' לענין 
מזוזה(, ודעת הגרי"ז וכן דעת הגרי"ש זצ"ל שצריך להדליק 
בפתח החצר אף בזמן הזה, דדין ההדלקה שם אינה משום 
דדר שם, אלא כיון שזו רשותו, ויש שם יותר פרסומי ניסא.
מאד  להיזהר  יש  והגרי"ש  הגרי"ז  כדעת  לנוהגים  גם  אך 
החצר  או  הבנין  לפתח  הסמוך  בטפח  הנרות  את  להניח 
והנר שבתוכו  הסמוך  בטפח  נמצא  מנורה  הבית  )ופעמים 
סימן  בשו"ע  נפסק  וכן  דגמ',  דינא  דזהו  וכדומה(,  רחוק 

תרע"א, וי"א דאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

כתב המחבר בס' תרע"ג שמדליקים 
וכתב  חנוכה,  בנרות  לנר  מנר 
הרמ"א שנהגו להחמיר כיון שעיקר 
בלבד  אחד  בנר  אלא  אינו  מצוותו 
עי"ש.  כך  כל  מצווה  אינה  והשאר 
ויל"ע דא"כ יהיה מותר להדליק מנר 
עיקר  שהרי  וכד',  שלישי  לנר  שני 
המצווה בנר אחד ולא שייך להחמיר 
המ"ב  דכתב  וביותר  הנרות.  בכל 
דאומרים  ח'(  )סע"ק  תרע"ו  בס' 
הנרות הללו מיד לאחר שמדליקים 
בזמן שמדליקים  דהיינו  ראשון,  נר 
את שאר הנרות, כיון שהנר הראשון 
מבואר  וא"כ  המצווה,  עיקר  הוא 
הראשון  שהנר  למעשה  שנקטינן 

הוא עיקר המצווה, ויל"ע.

שואלין ודורשין

054-8528141
)גבעה א'(

גמ"ח טלית/תפילין



שיח הפרשה
הרב יהודה אקער שליט"א

וטמאו כל השמנים

על נס פך השמן שלזכרו נקבעו ימי החנוכה 
הרבה  דנו  חנוכה,  נרות  הדלקת  ומצוות 
האחרונים בכמה קושיות ותמיהות עצומות 
היוונים,  ידי  על  השמנים  טומאת  אופן  על 
ועל הצורך והתועלת בנס פך השמן הטהור, 
וליישב  לתרץ  כדי  ולפלפל  לדון  והרבו 

תמיהות אלו.
ונביא בקצרה את התמיהות ועיקרי הנידונים 

הללו:
הטומאה,  את  דוחה  הנרות  הדלקת  הרי  א. 
ז(:  יג  )אמור  כהנים  בתורת  שדרשו  כמו 
'תמיד אף בשבת, תמיד אף בטומאה'. ולמאן 
דאמר טומאה הותרה בציבור ואפילו הדורי 
היו  יכולים  הרי  ו:(,  )יומא  מהדרינן  לא 

להדליק לכתחילה בשמן טמא.
דכן  מדבחיא  בי  משקי  דאמר  למאן  ב. 
יז.(, שכל המשקים שבמקדש אינם  )פסחים 
השמנים  כל  נטמאו  איך  טומאה,  מקבלים 

שבהיכל.
את  היוונים  טימאו  טומאה  באיזה  ג. 
מקבל  גוי  אין  התורה  מן  הרי  השמנים, 
של  דבר  י"ח  בגזירות  ורק  בחייו,  טומאה 
תלמידי שמאי והלל, אז גזרו עליהם להיות 
מתקופת  מאוחרים  היו  הרי  והם  כזבים, 

החשמונאים יותר ממאתיים שנה.
טמאים,  בחזקת  השמנים  כל  היו  למה  ד. 
טהור,  הרבים  ברשות  טומאה  ספק  הלא 
טומאה  לענין  היא  הרבים  רשות  והעזרה 

כדאיתא בפסחים )יט:(.
על  החשמונאים  בזמן  גזרו  כבר  אם  ה. 
הגויים לטמא כזבים, אם כן נטמא פך השמן 
מכך  לטהרתו  הראיה  ומה  היוונים,  בהיסט 

שהיה חתום בחותמו של כהן גדול.
נטמא  הלא  הטהור,  השמן  פך  הועיל  מה  ו. 
הוא גופו על ידי הכהנים שהיו טמאי מתים 

כשפתחו את הפך והדליקו ממנו.
הימים  באותם  הנרות  את  הדליקו  כיצד  ז. 
שהיו הכהנים טמאי מתים, ואיך לא טימאו 
בנגיעתם את השמן והמנורה החדשה שעשו 

החשמונאים.
ליישב  כדי  האחרונים  ופלפלו  דנו  והרבה 
כשלעצמה  תמיהה  כל  כשעל  אלו,  תמיהות 
נאמרו תירוצים רבים, מהם על ידי חידושים 
ידי  על  ומהם  וטהרה,  טומאה  בהלכות 

אוקימתות באופנים מיוחדים.
טומאת השמנים – שיקוצם לעבודה זרה

מחודש  ביאור  נקט  אברהם  המגן  אמנם 
בכוונת הברייתא שטמאו כל השמנים, ולפי 
הקושיות  כל  להפליא  מתיישבות  זה  מהלך 

והתמיהות באופן שקושיא מעיקרא ליתא.
והאחרונים  הראשונים  מדברי  דהנה 
היא  השמנים'  כל  ב'טמאו  שהכוונה  מבואר 
מקום.  בכל  טומאה  של  הרגילה  למשמעות 
פי  על  בזה  המגן אברהם מחדש  בעל  אולם 
לומר  שאפשר  זרה,  בעבודה  הגמרא  דברי 
של  הרגילה  למשמעות  כאן  הכוונה  שאין 
טומאה, אלא הכוונה היא שהיוונים שיקצו 
שחיללו  וכדרך  זרה,  לעבודה  השמנים  את 
ושיקצו את המזבח וכל כלי המקדש לעבודה 
זרה. ולשון טומאה האמור כאן מובנו לשון 

שיקוץ וחילול לעבודה זרה.
וזה לשון המגן אברהם בפירושו זית רענן על 
ילקוט שמעוני )אמור רמז תרנו( על הדרשה 
'תמיד אף בטומאה' )נדפס במהדורות מוסד 
ביומא  "ואיתא  ירושלים(:  ומכון  קוק  הרב 
ליכא  אי  שנטמאה  העומר  מנחת  גבי  ז  דף 
תימה  כן  ואם  בטומאה,  קריבה  אחרת 
שטימאו  לפי  בשמן  בחנוכה  נס  שנעשה 
בטומאה  להדליק  מותר  הלא  השמנים,  כל 
ובפרט למ"ד טומאה הותרה בציבור דהיתר 
גמור הוא. ואי לאו דמיסתפינא הוה אמינא 
היינו  השמנים  כל  שטימאו  דקאמר  דהא 
בעבודה  כדאיתא  זרה,  לעבודה  שטימאום 
זרה דף נב ששיקצו אבני מזבח לעבודה זרה. 

ובזה אין אנו צריכים להדוחקים שבלבוש".
א  )פרק  מידות  במסכת  דהנה  דבריו,  ביאור 
בבית  היו  לשכות  "ארבע  שנינו:  ו(  משנה 
בני  גנזו  בה  צפונית  מזרחית  וכו',  המוקד 

מלכי  ששקצום  המזבח  אבני  את  חשמונאי 
יון". ובגמרא עבודה זרה )נב:( איתא: "לימא 
בית  גנזו  בה  צפונית  מזרחית  ליה,  מסייע 
אנשי  ששקצו  המזבח  אבני  את  חשמונאי 
יון, ואמר רב ששת ששקצו לעבודת כוכבים. 
אמר רב פפא התם קרא אשכח ודרשו, דכתיב 

)יחזקאל ז כב( ובאו בה פריצים וחללוה".
פריצים  בה  ובאו  "דכתיב  שם:  רש"י  ופירש 
וחללוה - מכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל 
יצאו כליו לחולין, וכיון דנפקי לחולין קנינהו 
בהפקירא והוו להו דידהו, וכשנשתמשו בהן 

לעבודת כוכבים נאסרו".
ומבואר מדברי הגמרא שהיוונים שיקצו את 
המזבח לעבודה זרה, ואע"פ שאין אדם אוסר 
דבר שאינו שלו, מכיון שנכנסו יוונים להיכל 
כן  ועל  לחולין,  המקדש  כלי  ויצאו  חיללוה 

כשהשתמשו בהם לעבודה זרה נאסרו.
ועל פי זה יש לומר שגם טומאת השמנים על 
היא  והכוונה  זו,  דרך  על  היתה  היוונים  ידי 
ששיקצו את השמנים על ידי שניסכו אותם 
בית  וכשגברה מלכות  ונאסרו.  זרה  לעבודה 
פך  ולא מצאו אלא  ונצחום בדקו  חשמונאי 
אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן 
כך שהיוונים לא  על  גדול, כשהחותם העיד 

פתחו אותו ולא השתמשו בו לעבודה זרה.
ומצינו פעמים רבות בתנ"ך לשון של 'טומאה' 
או  זרה  לעבודה  וחילול'  'שיקוץ  של  במובן 
לשאר תועבות, וכגון: 'שמו שקוציהם בבית 
ל(.  ז  )ירמיה  לטמאו'  עליו  שמי  נקרא  אשר 
ובכל  שקוציך  בכל  טמאת  מקדשי  את  'יען 
תועבותיך' )יחזקאל ה יא(. ]וכן עוד: ויקרא 
ז,  ב  ירמיה  לד,  לה  במדבר  ג,  כ  כג-ל,  יח 
ב,  יג  זכריה  ח,  מג  יח,  לו  לח,  כג  יחזקאל 

תהלים קו לט, דברי הימים-ב לו יד[.
ובמדרש במדבר רבה )נשא פרשה ז י( נאמר 
של  גופא  זה  שיקוץ  על  טומאה  של  לשון 
ההיכל לעבודה זרה על ידי היוונים. דאיתא 
זה  הרי   - מחניהם  את  יטמאו  "ולא  שם: 
בזה  נאמר  לא  ולכך  יון.  שעבוד  כנגד  אמור 
שילוח שלא הגלום מארצם. ולכך נאמר בזה 
בעבודה  ההיכל  את  יונים  שטמאו  טומאה, 

זרה שלהם".
כל  בפשיטות  מתיישבות  זה  פי  ועל 
והקושיות שדנו בהם האחרונים,  התמיהות 
לעבודה  וחילול  שיקוץ  ידי  על  הנאסר  שכן 
דין  ומשום  בציבור.  ונדחה  ניתר  אינו  זרה 
טומאה אכן לא חששו, לפי שטומאה הותרה 
אינו  שבמקדש  שהשמן  משום  או  בציבור 

מקבל טומאה.
חנוכה  במדרשי  וטהרתו  המקדש  חילול 

וספרי העתים 
במדרשי חנוכה וספרי הקורות של מאורעות 
ספר  אנטיוכוס,  מגילת  כמו  חנוכה, 
בהרחבה  בהם  מסופר  ויוסיפון,  חשמונאים 
ומפני קוצר  ניסי חג החנוכה.  על מאורעות 
המסופר  שעיקר  בקצרה,  רק  נאמר  היריעה 
בעבודה  המקדש  בית  חילול  על  הוא  שם 
זרה ושאר תועבות על ידי היוונים, וטהרתו 

וחינוכו מחדש על ידי החשמונאים.
זה  לשיקוץ  שקראו  מלשונם  והמבואר 
בלשון  וסילוקו  זרה  בעבודה  המזבח  של 
מדבריהם,  מבואר  וכן  וטהרה.  טומאה  של 
שעיקרו של חג החנוכה הוא על טהרת בית 
בכסלו  שבכ"ה  המזבח,  וחנוכת  המקדש 
המקדש  בית  את  החשמונאים  טיהרו 
מעבודה זרה, ובנו מזבח חדש וחינכו אותו, 

וחידשו את העבודה בבית המקדש.
ולפי האמור מבואר שהמאורע של חילול בית 
טומאת  של  והמאורע  זרה  בעבודה  המקדש 
השמנים, אינם שני מאורעות נפרדים, אלא 
של  ומטרתם  מגמתם  על  הוא  אחד  סיפור 
היוונים לחלל ולשקץ את מקדש ה' בעבודה 
היא  הנרות  והדלקת  תועבות.  ושאר  זרה 
המבטאת ומסמלת ביותר את שמחת הנצחון 

בחידוש העבודה בכלי המקדש הטהורים.
של  מהותו  את  חדש  באור  מאיר  זה  מהלך 
לפי  מתבארים  עניינים  וכמה  החנוכה,  חג 
'על הניסים'  וכן כמה תמיהות בתפילת  זה, 
ובפיוט 'מעוז צור'. ועוד חזון למועד בעז"ה.

הרב נ.ג שליט"א

בטחון והשתדלות

במדרש רבה בתחילת פרשת מקץ: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא 
פנה אל רהבים". "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו - זה יוסף, ולא פנה 
אל רהבים - על ידי שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני ניתוסף לו 

שתי שנים".
יוסף לשבת  על  נגזר  א(, שמתחילה  פז,  )שמות רבה  וכן אמרו במדרש 
עשר שנים בבור, כנגד עשרת אחיו שהוציא עליהם דיבה, ובגמר העשר 
שנים, הגיע זמנו לצאת, אלא שמכיון שתלה בטחונו בשר המשקים ופנה 

אל רהבים, נוספו לו שתי שנים בבור.
לפני הנידון בענין זה, חובה להקדים, שודאי הדברים אינם לפי ערכנו 
והבנה  שייכות  שום  לנו  אין  שהרי  אצלנו,  המובנים  המושגים  ולפי 
בדרגתם הגדולה של השבטים הקדושים, והתביעה על יוסף היתה לפי 
דרגתו הגדולה אשר אין לנו בזה שום הבנה, אולם שומה עלינו להבין 
את דברי חז"ל הבאים ללמדנו, כדרכה של תורה, באיזה ענין היתה כאן 
תביעה על יוסף, שלפי דרגתו היה בזה חוסר בטחון בה', ופגם בבטחון 

הגמור של "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו - זה יוסף".
התמיהה הגדולה בהבנת התביעה

לאדם  ניתנה  הרי  יוסף,  על  התביעה  היתה  מה  תמהו  המפרשים 
ואם  צרכיו,  את  להשיג  בשביל  טבעית  השתדלות  לעשות  האפשרות 
כך, כלוא בבור כבר עשר שנים,  יוסף הצדיק שהיה במצב קשה כל  כן 
אותו,  זוכר  שמישהו  תקוה  של  ניצוץ  שום  בלא  ומנוכרת,  זרה  בארץ 
פה  אתו  שיושב  אדם  נפלאה,  הזדמנות  כזו  השמים  מן  לו  ומזמינים 
בבור, מכירו מקרוב, ויוסף היטיב אתו בפתרון החלום, וכעת בזמן כזה 
ששר המשקים במצב רוח מרומם, הלא זהו בודאי הזמן המתאים ביותר 
לבקש ממנו בקשות, ובעוד ימים ספורים הוא עתיד לחזור לשרת את 
יוסף  פז בלתי חוזרת.  זו הזדמנות  לפניו, הרי  ולקבל פתחון פה  פרעה 
ומבקש משר  מינימלית,  מנצל אפוא את ההזדמנות הזאת להשתדלות 
אל  שפנה  הדבר  לו  נחשב  למה   - פרעה  לפני  אותו  שיזכיר  המשקים 
"רהבים" ותלה בטחונו בהם, שבשביל כך נענש בעונש כה חמור שנוספו 

לו שתי שנים לשבת בבור?!
וכל  המדרש,  בדברי  ביאורים  ארבעה  האחרונים  לרבותינו  בזה  ומצינו 

ביאור יש בו לימוד גדול בחובת הבטחון אשר עלינו.
השתדלות לפני הזמן

בספר "אמרי שפר" של הגאון רבי שלמה קלוגר זיע"א, בדרוש לחנוכה 
)בסוף ח"א( כתב לבאר בזה: אמנם מותר לאדם לעשות השתדלות כדי 
להשיג את צרכיו כאשר הוא נזקק להם, ואין בזה סתירה לבטחון בה', 
מה,  לדבר  נצרך  שאדם  הזמן  מגיע  כאשר   - אמורים  דברים  במה  אבל 
עדיין  אם  אבל  לעשות השתדלות,  לו  מותר  אז  אליו,  מגיע  לא  והדבר 
לא הגיע הזמן הנצרך, ועושה את ההשתדלות לפני הזמן, הרי זה חוסר 
לו את מה שנצרך  בטחון בה', מכיון שצריך האדם לבטוח בה' שיזמין 
לו אף כשאינו רואה שום דרך איך זה יגיע אליו, ורק כאשר מגיע הזמן 

הנצרך להשתדלות מותר לעשותה.
ולכן כאשר יוסף אמר לשר המשקים שבעוד שלשת ימים פרעה יחזירו 
למקומו, הרי בינתיים עוד שתי ימים הוא נמצא אתו כאן בבור, ובשתי 
הימים האלו הקב"ה יכול להוציא את יוסף מן הבור גם בלא ההשתדלות 
שלו, ולמה כבר עכשיו הקדים ואמר לשר המשקים שיזכירנו לפני פרעה, 
הלא היה לו לבטוח בה' שיוציאנו מן הבור עוד לפני ששר המשקים ייצא 
מהבור, ולאחר שתי ימים אם היה רואה שעדיין לא יצא, יכול היה לומר 

לשר המשקים שיזכירנו לפני פרעה.
נמצא שהתביעה היתה על כך שהקדים לומר את הבקשה לפני הזמן שתי 
יום  יום לשנה  ולפי"ז מובן שלכן נענש שתי שנים להיות בבור,  ימים, 

לשנה, כמו שהיה אצל המרגלים שנענשו יום לשנה.
בספר "שיעורי משמר הלוי" )סנהדרין צ"ט(, מוסיף בזה הארה נפלאה, 
הזמן  לפני  שהשתדלות  לכך  דוגמא  מהווה  באמת  יוסף  של  שהסיפור 
איננה נכונה, ועד שיגיע הזמן הישועה יכולה לבוא גם בלא ההשתדלות 
הזאת - שהרי חז"ל מגלים לנו שאצל יוסף באמת זה היה כך, שאם לא 
היה עושה את ההשתדלות לפני שר המשקים באמת היה יוצא מן הבור 
מצידו,  בלא שום השתדלות  לצאת  זמנו  כיון שהגיע  ימים,  שני  לאחר 
שהרי לא נגזר עליו לשבת בבור יותר מעשר שנים, והרבה דרכים למקום 
ובזה שעשה  מיותרת,  היתה  שלו  וההשתדלות  הבור,  מן  להוציאו  איך 
השתדלות שאינה צריכה, היתה עליו תביעה של חסרון בבטחון השלם, 

וגרם היזק בהשתדלותו, שנגזר עליו להיות בבור עוד שתי שנים.
השתדלות לפי ערך הבוטח

בספר "בית הלוי" )ריש פרשת מקץ( ביאר את דברי המדרש באופן אחר 
]וכעין זה כתב הרש"ש על המדרש שם[, שכיון שיוסף היה בדרגה גדולה 
רהבים  לפנות אל  לו  היה  לא  דרגתו  הרי שלפי  בה',  כך של בטחון  כל 
כלל, ומזה שקיבל עונש גדול כל כך על פנייתו לשר המשקים, זה עצמו 
זה  וגו'  הגבר  אשרי  פותח  המדרש  ולכן  בה',  בטחונו  גודל  על  הראיה 
יוסף, דזה עצמו שקיבל כזה עונש על פנייתו לשר המשקים, מוכיח כמה 

היה בטחונו בה' גדול.
בה',  ובוטח  שוקט  לבו  שיהיה  היינו  ד"בטחון"  הלוי,  הבית  ומבאר 
יכול להגיע  ומה שהתורה התירה השתדלות הוא משום שלא כל אדם 
למדרגת הבטחון הגמור, ועל כן הותרה ההשתדלות כדי שיהיה לו סיוע 
כל  אינו שוה אצל  כן שיעור ההשתדלות  ואם  למדרגת הבוטח,  להגיע 
אדם, רק כל אחד לפי ערכו, ומי שיכול להגיע לבטוח מתוך מעט מלאכה 
ומרבה להשתדל יותר מזה, הרי זה נחשב לו לחטא נגד מדת הבטחון, 
השמים  שמן  הוא  עונשו  הנצרך,  מכפי  יותר  בהשתדלות  שמרבה  ומי 
יוסיפו על הצטרכותו להשתדלות, ולא יוזמן לו פרנסתו רק על ידי יגיעת 

בשר - הדרך שבחר לו.
ומוסיף הבית הלוי, שמה שאמר יוסף לשר המשקים כי אם זכרתני וגו', 
לא אמר את זה בדרך בקשה, ומדויק כך מהפסוקים שאמר את זה רק 
פרעה  לפני  אותי  תזכיר  לעתיד שאתה  יהיה  שכך  עתידות,  מגיד  בדרך 
ותוציא אותי מן הבור הזה, אבל לגודל בטחונו של יוסף גם אמירה זו 
נחשבת מיותרת, ומזה ניכר גודל בטחונו של יוסף שלא היה לו לפנות 

אל רהבים אפילו בדיבור קל.
לפי דבריו מבואר כאן יסוד בענין הבטחון וההשתדלות, שההשתדלות 
היא רק סיוע להגיע למדת הבטחון, אבל ההשתדלות עצמה ודאי שאינה 
מועילה מאומה, דגם אחרי ההשתדלות הכל ניתן מה' יתברך, אלא שכיון 

המשך בעמ' אחרון <<<



הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת וארא כ"ח טבת 

תגובות, מאמרים וחידושים בהלכה 
ובפרשת השבוע )עד 500 מילים(

ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
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 )עד 200 מילים ניתן לשלוח
לפקס: 02-5725867(

המערכת לא אחראית על תוכן המודעות והתגובות וכן 
 על פרסום של מאמר או תגובה.

סדר חיבורים של הרבנים החשובים, הינו לפי תאריך 
הגעת המאמרים למערכת.

מדור תגובות

נא לשמור על קדושת הגיליון

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל בן 
הרה"צ ר' חיים יהודה ליב אוירבך 

זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגליון מוקדש

abeitar45@gmail.com בסייעתא דשמיא ניתן לקבל את הגליון גם במייל. נא לשלוח בקשה לכתובת

סיקור ספרים מחיבורם של 
תושבי עירנו

"ישועת ברוך" - על מסכת תמורה
מופלגת  ובהערכה  יתירה  בחיבה 
קהל  בפני  להציג  הננו  התורה,  לעמלי 
הנפלא  הספר  את  בעירנו  התורה  בני 
מסכת  על  ברוך"  "ישועת  והנשגב 
באלול  עולם  לאור  יצא  אשר  תמורה, 
עמלו  ותנובת  עמלו  פרי  תשע"ה, 
ויגיעתו הגדולה והמופלאה בתורה, של 
האברך המופלג הרה"ג רבי ברוך מועלם 
שליט"א, מטובי הלומדים בישיבת מיר 
קהילת  אברכי  ומחשובי  המעטירה, 

"טוב דעת" שבשכונת הגפן.
העלה  נרחבים  סימנים  ממאה  למעלה 
בספרו,  שליט"א  המחבר  הרה"ג 
בין  ודעת  טעם  בטוב  הם  וערוכים 
הספר  עמודי   )!( מאות  משש  למעלה 
הדק  הוא  ומלבן  מבאר  בכולם  דנן, 
ענין,  וכל  סוגיא  כל  הדק  היטב  היטב 
רב,  ועיון  ובעמקות  מיוחדת  בבהירות 

כיד ה' הטובה עליו.
נתחברו  אשר  הספרים  הם  רבים  לא 
על מסכת זו וסוגיותיה הקשות, וזכות 
שליט"א  המחבר  הרה"ג  נטל  יתירה 
בהשקעתו הגדולה להניח לפני שולחן 
מלכים - מאן מלכי רבנן - את מלאכתו 
יתענגו  לבטח  אשר  והכבירה,  הגדולה 
עליו טובא לומדי המסכת והוגי תורת 

קדשים.
הסכמותיהם  מעטרות  הספר  את 
הנלהבות של ראשי ישיבת פוניבז' - בה 
הגרי"ג   - שליט"א  המחבר  הרה"ג  למד 
פוברסקי  והגרב"ד  שליט"א  אדלשטיין 
שליט"א, המשבחים טובא את המחבר 
ואת ספרו, וכן הסכמותיהם של ראשי 
שליט"א  פינקל  הגרא"י  מיר  ישיבת 
של  והסכמתו  שליט"א.  אזרחי  והגר"י 
הגרמ"ד אדלר שליט"א, רב קהילות בני 

התורה בגבעה ב' בעירנו.
ברכותינו להרב הגאון המחבר שליט"א, 
טובות  ושנים  ימים  לאורך  שיזכה 
ויוסיף  תורתו,  מעיינות  את  להפיץ 
התורה  עולם  את  לזכות  שאת  ביתר 
בחיבוריו הנפלאים, מתוך בריות גופא 

ונהורא מעליא, אמן ואמן.

ויכתב בספר

שיח השדה
הגאון רבי שמעון שרייבר שליט"א

בעניין הדלקת נרות חנוכה בשמן של 
שביעית

אמונה  בדרך  עיין  זמננו.  פוסקי  בדבר  שנחלקו  נודע  כבר 
אמנם  בזה.  אסר  שהחזו"א  שהביא  מט'  ס"ק  פ"ה  שביעית 
הגרש"ז במנחת שלמה סי' מב' העלה להתיר. ויסוד דבריו שם 
שכיוון שתשמיש הדלקה הוא תשמיש הראוי בשל שביעית, לא 
אכפת לן מה שהוא תשמיש של מצוה ואסור להשתמש לאורו, 
בתשמיש,  לאדם  שיש  הצורך  לן  אכפת  לא  המותר  דתשמיש 
כיוון שהוא צריך לתשמיש זה של הדלקה הרי ניתנה שביעית 

לצרכו.

א. הנה בשביעית ]פ"ח מ"ז[ תנן "אין מבשלין ירק של שביעית 
בשמן של תרומה שלא יביאנו לידי פסול ור"ש מתיר". ולדעת 
הרמב"ם האיסור משום הפסד הירק של שביעית אם תיטמא 
התרומה ויצטרכו לשורפה, ובזה נחלקו ר"ש ורבנן. ובזבחים 
לבית  קדשים  הבאת  מותרת  אם  דר"ש  אליבא  דנו  ]עו'[ 
הפסול לכתחילה, והביאו ראיה מהך מתני' דאמנם מתיר ר"ש 
משום הפסד שביעית, אך עכ"פ יאסר לכתחילה משום הבאת 
התרומה לבית הפסול לאחר זמן הביעור, ותירץ אביי משום 
לנקוט  למשנה  היה  דא"כ  ע"ז  והקשו  דרבנן.  ירק  דתרומת 
מחלוקתם בירק של תרומה בשמן של שביעית. ומשמע שגם 
באופן זה נחלקו ר"ש ורבנן אם נאסר משום הפסד השמן של 
שביעית. ולכאורה גם אם יטמא שמן זה הרי מותר להדליקו 
ולהשתמש לאורו כדין שמן של תרומה טמאה, ומ"מ חשיב זה 
ביעור  וחזינן שכיוון שתהיה ההדלקה לצורך  הפסד שביעית. 
הפסד  חשיב  עצמו  זה  דבר  השימוש,  לצורך  ולא  התרומה 
שביעית. וכשם שאסור להדליק שמן של תרומה טמאה ביו"ט 
אף שהוא צורך אוכל נפש משום שעיקר הבערתו הוא לקיום 
כד:  שבת  ]עייין  קאתיא  ממילא  וההנאה  התרומה  שריפת 

תוד"ה לפי[, ה"נ דבר זה חשיב הפסד שביעית.

צריך  אם  חנוכה  נרות  בהדלקת  הוא  הנידון  שורש  ומעתה 
ההדלקה  עצם  ונמנעה  לבד,  המצוה  לצורך  ההדלקה  שתהיה 
לצורך תשמיש, ורק הנאה דממילא מותרת כל שאינו משתמש 
נ"ח  להדליק  אסור  יהיה  ולפי"ז  הנר,  לאור  קבוע  תשמיש 
חלק  הינה  עצמה  שהאורה  דנימא  או  שביעית.  של  בשמן 
ולכן  אורה  לצורך  לכתחילה  להדליק  ויכול  המצווה  מצורת 
איסור  ביסוד  תלוי  ]וזה  שביעית.  של  בשמן  הדלקה  תותר 

ההשתמשות בנ"ח, ואכ"מ[.

ב. והנה כ"ז בשמן של שביעית קודם הביעור, ויש לדון אחר 
זמן הביעור. ותנן במסכת שביעית ]פ"ט מ"ז[ "מאימתי נהנין 
ושורפין בתבן וקש של שביעית משתרד רביעה שניה". וכתב 
הר"ש "כגון לשרותו בתוך הטיט או לתתו בתוך הכר וכו', וסתם 
ואסור  שביעית  קדושת  בו  ויש  בהמה  למאכל  חזי  וקש  תבן 
לשורפו וליהנות בו הנאה של איבוד, משום דדרשינן לאכלה 
ולא להפסד, אבל משנתבטל מה שבשדה ממאכל חיה פקעה 
קדושת שביעית ממה שבבית, והיינו דבעי מאימתי נפסל מה 
שבשדה ממאכל חיה שיהו מותרים להיות נהנין ושורפין בתבן 
וקש של שביעית שיש לו בבית, ומפרש בירושלמי א"ר חנינא 

מכיוון שנסרח מה שבשדה מותר מה שבבית".

אחרי  שביעית  קדושת  שפקעה  מורה  דבריו  פשטות  הנה 
שהגיע הזמן שנסרח בשדה, ואין נוהגים בו שום דיני שביעית, 
מיוסדים  שביעית  דיני  כל  ולדעתו  מה שביאר,  בתוי"ט  ועיין 
על המניעה מאחרים, שלא הותר לו למנוע מאחרים רק לצורך 
בשדה  מתקלקל  וכשהיה  וסחורה,  הפסד  לצורך  ולא  אכילתו 
גם לולי לקיטתו, גם מה שליקט אין עליו שום דיני שביעית. 
אמנם זה קשה שהרי בכמה מקומות מצינו שזמן הביעור הוא 

הרי  ביעור  דין  חל  והיאך  הגשמים,  בימות  בשדה  כשנפסד 
פקעה קדושת שביעית, עיין משנה ראשונה.

שפקע  שכוונתו  החזו"א[  ]וכ"כ  הר"ש  דברי  את  ביארו  עוד 
דין שביעית אחרי שקיים את חובת ביעורו והפקיר. אבל אם 
לא הפקיר, או דברים שפטורים מביעור כגון מזון ג' סעודות 
ואוצר ב"ד, בכל אלו לא פקעה קדושת שביעית. ולשון הרא"ש 
שיבערם",  רק  לשריפה  אף  מותרין  ואילך  משם  "וה"ה  כאן: 
אמנם  שביעית.  קדושת  פקעה  הביעור  שאחר  כנ"ל  ופירושו 
צ"ל שכ"ז לדעת ר' יוסי במ"ח שם שאחר הביעור מותרים בין 
לעניים בין לעשירים, אבל לר' יהודה שעשירים אין אוכלים 
לר'  וי"ל שגם  לא פקעה קדושת שביעית.  ע"כ  הביעור,  אחר 
יהודה אחרי שהגיע ליד העניים פרחה קדושת שביעית, וקיום 

הביעור לדעתו הוא בהגעה ליד העניים.

לבד,  חומרא  ולא  ביעור  בדיני  גדולה  קולא  יש  לפי"ז  עכ"פ 
מן  בדמים  אני  "מחמיר  מ"ב  פ"ז  ר"מ  מלשון  קצת  וקשה 

העיקר". ובאמת זהו חידוש גדול שפלא שלא נזכר להדיא.

הרמב"ם  לדעת  הביעור,  חובת  בעיקר  הראשונים  נחלקו  ג. 
צריך לבערו מן העולם, ולדעת תוס' והר"ש מצוותו בהוצאה 
מרשותו בהפקר ויכול לחזור ולזכות בו. והנה יש לדון בהאי 
ביעור מן העולם לדעת הרמב"ם אם יכול ליהנות ממנו בשעת 
ממנו  ליהנות  יכול  אינו  או  טמאה,  תרומה  כביעור  ביעורו 

כשאר איסורי הנאה, וצ"ע.

ואם נימא שיכול ליהנות ממנו, הרי אין חובת ביעורו להוציאו 
מרשותו, ויכול לקים את הנאתו לעצמו ורק אינו יכול לעשות 
ממנו אוצר ולהשהותו להנאתו, וכמו שיכול לחלק ממנו מזון 
ג' סעודות, ה"נ יכול לבערו וליהנות בביעורו. וא"כ י"ל דזהו 
הם  בהם המשנה  דברה  אלו אשר  מתני' שהנאות  דין  ביאור 
הנאות שהשביעית מתבערת על ידם, ולכן הדגיש הירושלמי 
ידם  שעל  בכר,  או  בטיט  לתיתו  כגון  בהנאות  שאיירי  כאן 
בהם  כשמקיים  מהם  ליהנות  שיכול  וקמ"ל  כמבוער,  נעשה 

מצוות ביעור. 

ויש לומר עוד שגם לדעת תוס' והר"ש שמצוות ביעור בהפקר 
לבערם  כדי  להשהותם  ורשאי  להפקירם  מחוייב  אינו  מ"מ 
מהעולם, ודבר זה ילפינן ליה מקרא שכשכלה לחיה מן השדה 
לכלותו  ויכול  אכילתו,  חובת  הבעלים  על  מוטלת  אין  שוב 
מהעולם לגמרי אם ירצה ]וכהדגשת הירושלמי שאיירי דווקא 
ללמדנו  הירושלמי  בא  לא  שהרי  ביעור,  בהם  שיש  בהנאות 
היאך נהנים בתבן וקש[, ויכול אף ליהנות בשעת כילויו, ולא 
להפקירם  דווקא  מחויב  בהפקר  ביעור  שחובת  שכיוון  נימא 
ולזכות בהם כדי שלא יפסדו, אבל אם רוצה לזכות בהם אחר 
להנאות  להשהותם  וצריך  היתר,  שום  נתחדש  לא  ההפקר 
שוה,  וביעורו  הנאתו  שאין  לדבר  ולא  בשביעית,  המותרות 
אסורים  ר"י  ולדעת  לגוי  וליתנם  לחו"ל  להוציאם  ואסור 
ליהנות  ביעור  ודרך  לבערם מהעולם  לו  מותר  רק  לעשירים, 
קודם  שיבערם  אינה  שיבערם",  "רק  הרא"ש  וכוונת  מהם. 

ההפסד אלא שיהנה מהם דרך ביעור, וכפשטות לשונו.

ולפי"ז אם בא להדליק נרות חנוכה אחר הביעור, הרי אי נימא 
ומותרים  תשמיש  של  קיום  כאן  יש  חנוכה  נרות  שבהדלקת 
בשביעית, הכא ודאי יאסר ולא חשיב ביעור וכילוי. אמנם אי 
נימא שאין כאן תשמיש אלא כילוי וביעור בעצם השמן, הרי 
יוכל להדליק בו אף שנהנה בכילויו כשם שיכול להדליק נרות 
חנוכה בשמן של תרומה טמאה ]רמב"ם תרומות פי"א הי"ח[. 
יכול גם לבער כמו שנתבאר  וגם להר"ש שצריך להפקיר הא 
]ויתכן שגם אם השהה באיסור ולא הפקיר, לא נאסר בהנאה, 
ורק  ביעורו  אגב  ליהנות  יכול  אך  מהעולם,  לבערו  חייב  רק 
לקיימו לעצמו דרך הפקר אסור[, נמצא חומרתו של נ"ח בשמן 

של שביעית קודם הביעור היא קולתו לאחר ביעור.

שהאדם אינו בדרגה של שלות נפש ובטחון גמור בה', מותר לו 
לעשות השתדלות שעל ידה יגיע לשלות נפש ובטחון בה', ולכן 
וכל  ההשתדלות מותרת רק כפי שהיא נצרכת להגיע לבטחון, 

אחד לפי מדת בטחונו כך מדת השתדלותו.
השתדלות מתוך כונה להשתדלות בלבד

יוסף  היה  שאילו  זיע"א,  מבריסק  הגר"ח  בשם  בזה  מובא  עוד 
היתה  ולא  המותרת  זו השתדלות  היתה  אחת,  פעם  רק  אומר 
עליו תביעה כלל, אבל כיון שאמר שתי פעמים - "כי אם זכרתני 
והוכיח  השיעור,  מן  יותר  ההשתדלות  כאן  היתה   - והזכרתני" 
סופו על תחילתו שגם בפעם הראשונה האמירה של זכרתני לא 
היתה רק מתוך כונה להשתדלות המותרת, אלא לפי דרגתו של 
נתבע על  וכיון שכך  כאן תביעה על חוסר בטחון,  יוסף היתה 

שתי הפעמים שאמר זכרתני והזכרתני.
נצרך  כאשר  בענין ההשתדלות, שגם  גדול  לימוד  בזה  ומבואר 
ומותר לעשות השתדלות, ההשתדלות צריכה להיות רק מתוך 
כונה להשתדלות הצריכה והמותרת, אבל אם ההשתדלות לא 
הוא  עצמו  שמצד  עצמו  המעשה  אותו  הרי  זו,  בכונה  נעשית 
מותר, אבל כיון שלא נעשה בכונה הנכונה נחשב לחסרון במדת 

הבטחון.

השתדלות לא תועלתית
כתב  ו'(,  אות  )פ"ב  ובטחון"  ב"אמונה  זיע"א  איש  החזון  מרן 
ביאור אחר בדברי המדרש הללו: יוסף ידע שאין הצלתו תלויה 
אלא ביד ה', אבל היות שנתחייב האדם שלא לסמוך על הנס, 
ולעשות השתדלות, חייב יוסף את עצמו להשתמש בהזדמנות 
אבל  שיזכירנו.  המשקים  משר  ולבקש  בדרכו  שנקרתה  הזאת 
לפי קבלת חז"ל לא היה זה דין אמת, כיון שתכונת הרהבים היא 
שלא לזכור ולהיטיב, ולכן אין זה מעשה ראוי לבקש מהם, אלא 
פעולה מתוך יאוש, שכך דרך המתייאש שעושה כל כמה שיכול 
אף דברים שרחוקים מכל תועלת, אבל הבוטח אין לו לעשות 
פעולות כעין אלו, וכונת חז"ל היא על הפעולה של יוסף, ולא 
מבן-אדם  עזר  שאין  יוסף  וידע  חלילה,  שלו  הבטחון  מדת  על 

בלתי מה' לבד.
ולמדנו מדבריו, שהשתדלות שאינה תועלתית אינה השתדלות, 
ומחייב  מתיר  הנכון  הבטחון  אכן  כי  יאוש,  מתוך  מעשה  אלא 
וכל  התועלת,  את  להביא  שבכוחה  כזו  אבל  השתדלות, 

השתדלות אחרת מוכיחה על חסרון בבטחון.
הקדושים  רבותינו  של  מבארם  לשאוב  בס"ד  בידינו  עלה  הרי 
מי  וההשתדלות,  הבטחון  בענין  נפלאים  גדרים  ארבעה  זיע"א 

יתן ונזכה אכן לקיימם כל הימים.

בטחון והשתדלות - המשך


